
 

LAMPIRAN 

LEMBAR ANGKET 
 

Kepada Bapak/Ibu/Saudara responden yang terhormat, 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Teknik Industri, Fakultas 

Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kami memerlukan dukungan 

Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini. Angket (kuesioner) ini dibuat untuk 

mendukung proses penilaian dan pengembangan Kopi Sae sebagai Pengusaha 

Kuliner. 

Atas kesediaan Bapak/ibu/Saudara yang telah meluangkan waktunya dalam mengisi 

angket (kuesioner) ini, peneliti mengucapkan terima kasih. 

Data Responden (Identitas Diri) 

Nama : 

 

Jenis Kelamin : Pria/Wanita* 

 

Usia : Tahun 

 

Asal(kota/daerah) : 

 

Pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak/Ibu/Saudara tersebut 

dibawah ini. 
 

 

Berilah penilaian kondisi Kopi Sae saat ini berdasarkan pertanyaan- 

pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada salah satu 

pilihan angka dari 1 sampai 6, dengan penilaian 1 sebagai penilaian yang 

sangat kurang dan 6 adalah penilaian yang sangat baik, sementara nilai 2 

sampai 5 berada diantaranya. Semakin ke kanan nilainya semakin baik, 

dan sebaliknya semakin ke kiri maka semakin kurang baik. 

 

 
Skala penilaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1 2 3 4 5 6 

Kurang baik ----------------------Sangat baik 

Berilah penilaian urgensi penanganan kondisi saat ini Kopi Sae berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) 
pada salah satu pilihan angka dari 1 sampai 4, dengan penilaian 1 sebagai 
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penilaian yang tidak urgen dan 4 adalah penilaian yang sangat urgen, 

sementara nilai 2 dan 3 berada diantaranya. Semakin ke kanan nilainya 
semakin urgen, dan sebaliknya semakin ke kiri maka semakin tidak 

urgen. 

Skala penilaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1 2 3 4 

Tidak Urgen----------------------Sangat Urgen 

 
Bapak/Ibu/Saudara bebas memberikan penilaian, asalkan berkisar antara 

nilai-nilai tersebut diatas. 

 

 

No. 

Indikator Kekuatan yang 

dimiliki 
Cafe Kopi Sae 

Penilaian Kondisi 

Saat Ini 

Urgensi 

Penanganan 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1. Lengkapnya fasilitas yang 

dimiliki Kopi Sae 

          

2. Memiliki produk menu yang 

berbeda dengan produk pesaing 

          

3. Adanya event patuh protokol 

gratis teh/kopi di waktu pagi 
dan siang 

          

4. Adanya aplikasi order di 

PlayStore 

          

5 Adanya live music di hari 
tertentu 

          

 
 

 

No. 

Indikator Kelemahan yang 

dimiliki 
Cafe Kopi Sae 

Penilaian Kondisi 

Saat Ini 

Urgensi 

Penanganan 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1 Produk makanan cukup mahal 

sedangkan untuk minuman 
terjangkau 
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2. Pembatasan jam malam           

3. Tidak adanya paket makanan & 

minuman untuk kalangan pelajar 
dengan harga terjangkau 

          

4 Pendapatan Kopi Sae perbulan 

turun dikarenakan adanya 
pandemi & pesaing 

          

5 Kurangnya promosi di media 

sosial dan media lain 

          

 
 

Berilah penilaian kondisi Kopi Sae saat ini berdasarkan pertanyaan- 

pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada salah satu 

pilihan angka dari 1 sampai 6, dengan penilaian 1 sebagai penilaian yang 

rendah sekali dan 6 adalah penilaian yang tinggi sekali, sementara nilai 2 

sampai 5 berada diantaranya. Semakin ke kanan nilainya semakin tinggi 

sekali, dan sebaliknya semakin ke kiri maka semakin rendah sekali. 

 

 
Skala penilaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1 2 3 4 5 6 

Rendah sekali----------------------Tinggi sekali 

Berilah penilaian urgensi penanganan kondisi saat ini Kopi Sae berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) 

pada salah satu pilihan angka dari 1 sampai 4, dengan penilaian 1 sebagai 

penilaian yang tidak urgen dan 4 adalah penilaian yang sangat urgen, 

sementara nilai 2 dan 3 berada diantaranya. Semakin ke kanan nilainya 

semakin urgen, dan sebaliknya semakin ke kiri maka semakin tidak 

urgen. 

Skala penilaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1 2 3 4 

Tidak Urgen----------------------Sangat Urgen 
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No. 

Indikator Peluang yang 

dimiliki 
Cafe Kopi Sae 

Penilaian Kondisi 

Saat Ini 

Urgensi 

Penanganan 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1. Disetiap bulan Kopi Sae 

memunculkan menu menu 

terbaru 

          

2 Fasilitas yang lengkap (wifi 
cepat, toilet, musola, vip room) 

yang tidak ada pada pesaing di 
wilayah Kopi Sae 

          

3. Lokasi yang strategis           

4 Rencana Penambahan cabang 
baru di wilayah Surabaya 

          

5 Banyaknya anak-anak milenial 

yang mengenal Kopi Sae dan di 
jadikan tempat tongkrongan 

          

 
 

 

No. 

Indikator Ancaman yang 

dihadapi 
Cafe Kopi Sae 

Penilaian Kondisi 

Saat Ini 

Urgensi 

Penanganan 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1 Banyaknya pesaing Kopi Sae 

dengan konsep usaha yang sama 
di sekitar Kopi Sae 

          

2. Adanya menu paket untuk 

kalangan pelajar/kebawah yang 
dimiliki Kopi Sae 

          

3. Harga menu yang di tawarkan 

pesaing Kopi Sae 
lebih terjangkau 

          

4 Pesaing Kopi Sae buka melebihi 

jam operasional yang dilakukan 
Kopi Sae 

          

5 Pesaing Kopi Sae memilik 

cabang lebih banyak dari pada 
Kopi Sae itu sendiri 

          

Bapak/Ibu/Saudara bebas memberikan penilaian, asalkan berkisar antara 

nilai-nilai tersebut diatas. 
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